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PROCESSO N.º: 04.001151.21.80   

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 072/2021  

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) em 

botijões de 13 e 45 Kg, para atender demanda do Município de Belo Horizonte, por um 

período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Anexo I deste edital. 

IMPUGNANTE: Supergasbras Energia Ltda. 

 

 

1 ADMISSIBILIDADE 

 

Impugnação aviada a tempo e modo, proposta nos termos do edital e da legislação 

aplicável.   

 
 
2 DOS ITENS IMPUGNADOS  
 
 
1) Que “a minuta da Ata de Registro de Preço tem previsão de reequilíbrio econômico-

financeiro, porém não deixa claro a concessão do reequilíbrio”; 

 

1.1. “Vale lembrar que o produto licitado está atrelado a produção do monopólio 

Estatal, ou seja, da Petrobrás, e o contratado não tem nenhuma ingerência sobre 

os aumentos do gás GLP, portanto, deverá ser assegurado ao contratado o 

reequilíbrio econômico-financeiro todas as vezes que ocorrerem aumentos da 

Petrobrás e desde comprovado pelo licitante”; 

 

1.2. “Ora, como o licitante pode participar sem ter a garantia de que seu preço será 

reequilibrado toda vez que ocorrer oneração no seu custo, desde que devidamente 

comprovado, sendo que o mesmo não tem nenhuma ingerência sobre os 

aumentos do gás GLP”; 

 

1.3. “Sendo assim, o licitante não poderá ofertar o seu melhor preço, pois saberá que 

terá que suportar o preço ofertado pelo período de 12 meses”; 
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1.4. “Outro ponto a ser observado, é que a Administração já vai pagar mais caro logo 

na vigência da Ata de Registro de Preço, pois, se ela permitisse o reequilíbrio 

econômico-financeiro pagaria um preço justo”; 

 

1.5. “Diante de toda informação prestada sobre o aumento do produto licitado (gás 

GLP), como a Administração agirá, ocorrendo os aumentos, concederá o 

reequilíbrio ou não?”. 

 

2) Que “o edital e seus anexos não preveem a necessidade de ceder cilindros em 

comodato”. Diante disto, a empresa faz os seguintes questionamentos: 

 

a) “Haverá a necessidade de ceder cilindros em comodato?”; 

b) “Se sim, qual a quantidade para cada endereço?”; 

c) “Outro ponto a ser observado é em relação a tubulação que vai até a cozinha”;  

d) “Haverá a necessidade de readequação da tubulação de gás que vai até a 

cozinha?”. 

 

3) Que “o edital e seus anexos informam os endereços de entrega, porém, não informa 

os endereços de cada produto de forma individualizada”; 

 

3.1. Que “tal informação é de suma importância para a elaboração da proposta, pois, 

ao elaborar a proposta o licitante deve ter todas as informações necessárias que 

farão parte da composição dos seus custos”. 

 

4) A empresa cita a vedação de identificação do licitante quando do preenchimento da 

proposta eletrônica disposta no subitem 9.8.2 do edital e questiona:  

 

a) “No momento de inserir a proposta no portal www.licitacoes-e.com.br, deverá ser 

inserida a marca do produto?”; 

 

B) “Se a marca coincidir com a razão social da empresa, podemos colocar “marca 

própria” para não haver a identificação do licitante?”. 
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5) O licitante cita a seguinte observação disposta no edital: “Será de responsabilidade do 

fornecedor, fornecimento de todo o equipamento e instalação necessária ao 

acoplamento do cilindro de GLP botijão com 45kg às instalações locais existentes, 

sendo vedado o uso de adaptadores” e alega: “Desta forma, o equipamento solicitado 

ficou muito subjetivo, solicitamos que seja previsto quais tipos de equipamentos devem 

ser disponibilizados”; 

 

5.1. “Quais equipamentos são estes? Apenas da central? Rede secundária também, 

com estanqueidade, ART?”. 

 

6) Que “o Edital informa que podem ser incluídos novos endereços de entrega. Minha 

dúvida: Podem ser inclusos endereços fora de Belo Horizonte?”; 

 

7) Requer que o edital seja alterado nos itens impugnados.  

 

3 DO MÉRITO:  

 

3.1. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

 

Em síntese, a Impugnante alega que as reduções e aumentos referentes ao preço do 

objeto ora licitado são imprevisíveis. Diante disto, afirma que “deverá ser assegurado ao 

contratado o reequilíbrio econômico-financeiro todas as vezes que ocorrerem aumentos 

da Petrobrás e desde comprovado pelo licitante”. 

 

Realizada consulta junto à Gerência de Planejamento e Registro de Preços da Secretaria 

Municipal de Fazenda, órgão que elaborou o termo de referência, esta exarou o seguinte 

Parecer (doc. constante nos autos):  

 

“A impugnante questiona que não estão explícitas as condições de concessão 

de reequilíbrio econômico financeiro no Edital. Para tanto, solicita que seja 

acrescida Cláusula no Edital que estabeleça as condições para o reequilíbrio. 
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Esclarecemos que as condições para o reequilíbrio constam da Cláusula 

Décima Primeira das Minutas das Atas de Registro de Preços, Anexos IX e 

X.  

 

Para que seja concedido reequilíbrio, devem ser preenchidos os requisitos 

legais, principalmente as regras dispostas no Art. 65 da Lei 8.666/93 e no 

Decreto 16.538/2016 que rege o Sistema de Registro de Preços no âmbito do 

Município de Belo Horizonte. Veja: 

 

“Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, 

com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

(...) 

II - por acordo das partes: 

(...) 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente 

entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para 

a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 

hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 

conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso 

fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual. (...)” (destaquei) 

 

“Art. 4º - Caberá ao Órgão Participante manifestar seu interesse em 

participar da licitação com vistas ao Registro de Preços, devendo 

ainda:  

(...) 

IX - acompanhar os preços e marcas registrados no Diário Oficial do 

Município, para verificação de possíveis alterações.  

(...) 

 

Art. 16 - As alterações de preços em ata decorrentes de SRP 

obedecerão as seguintes regras: 

 

I - O preço registrado na ata não poderá ultrapassar o praticado no 

mercado. 
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II – o Órgão Gerenciador poderá conceder aumento do preço 

registrado na ata, mediante pedido fundamentado do fornecedor 

devidamente instruído com os documentos necessários à 

comprovação dos fatos alegados, devendo obedecer ao que se 

segue: 

a) ao deferir o pedido a que dispõe o art. 16, II, deve, 

preferencialmente, manter a diferença percentual apurada na época 

da licitação entre o preço ofertado pelo licitante e o preço de mercado; 

b) o Órgão Gerenciador deve considerar o valor solicitado pelo 

fornecedor como o máximo que pode ser alcançado nesta revisão; 

c) o Órgão Gerenciador poderá deferir valor menor daquele solicitado 

pelo fornecedor; 

d) o indeferimento do pedido de revisão a que dispõe o art. 16, II, não 

desobriga o fornecedor do compromisso assumido nem o libera de 

eventuais penalidades por descumprimento contratual. 

 § 1º - A exceção à regra prevista no inciso II, alínea “a”, deverá ser 

devidamente justificada no processo administrativo. 

§ 2º - O fornecedor não será liberado do compromisso assumido 

ainda que os preços de mercado venham a se tornar superiores ao 

registrado. 

§ 3º - O preço registrado poderá ser revisto de ofício pelo Órgão 

Gerenciador em decorrência de eventual redução do valor praticado 

no mercado, ou de fato que eleve o custo do item registrado. 

§ 4º - Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador 

poderá proceder à revogação do item, ou do lote, ou de toda a ARP, 

conforme o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção de 

contratação mais vantajosa. 

§ 5º - Os preços registrados serão publicados, trimestralmente, no 

Diário Oficial do Município, pelo Órgão Gerenciador ou por quem ele 

delegar competência.” (destaquei) 

 

Importante frisar que para retratar a realidade do mercado, o respectivo 

processo é instruído com pesquisa de mercado que contém preço atualizado 

para os itens; pesquisa a qual, após assinatura das atas permite a análise dos 

possíveis pedidos de revisão que possam ocorrer ao longo dos 12 meses de 

execução do objeto.   

 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 

 

______________________________________________________________________________________

Página 6 de 15 

 

Os pedidos de revisão levam em conta, preferencialmente, a aplicação do 

desconto ofertado pelo licitante sobre o preço atualizado da citada pesquisa. 

Ressalta-se que o preço de mercado para os itens é atualizado mensalmente 

a fim de resguardar as possíveis análises de pedidos de revisão, bem como 

acompanhar o preço registrado frente ao mercado. 

Acrescenta-se que além da pesquisa devidamente atualizada, a 

Administração leva em conta a juntada de documentação comprobatória 

enviada pelo fornecedor, sendo que o preço registrado não pode ultrapassar 

o praticado no mercado. 

 

Cumpre esclarecer que é equivocada a alegação da Impugnante de que o 

edital não deixa claro as regras para concessão do reequilíbrio financeiro. 

Além de estar claro que a Administração irá cumprir com as normas 

estabelecidas na legislação cabível, abaixo, copiamos as condições para 

a concessão do reequilíbrio constante da Cláusula Décima Primeira da Minuta  

da Ata de Registro de Preços: 

 

"CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DE MARCA E 

DE PREÇO 

(...) 

11.2. As alterações de preços em ata decorrentes de SRP 

obedecerão às seguintes regras: 

  

I – O preço registrado na ata não poderá ultrapassar o praticado 

no mercado. 

  

II – O Órgão Gerenciador poderá conceder aumento do preço 

registrado na ata, mediante pedido fundamentado do 

fornecedor devidamente instruído com os documentos 

necessários à comprovação dos fatos alegados, devendo 

obedecer ao que se segue: 

  

a) ao deferir o pedido deve, preferencialmente, manter a 

diferença percentual apurada na época da licitação entre o 

preço ofertado pelo licitante e o preço de mercado; 
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b) o Órgão Gerenciador deve considerar o valor solicitado 

pelo Fornecedor como o máximo que pode ser alcançado 

nesta revisão; 

 c)  o Órgão Gerenciador poderá deferir valor menor daquele 

solicitado pelo Fornecedor; 

d) o indeferimento do pedido de revisão, não desobriga o 

Fornecedor do compromisso assumido nem o libera de 

eventuais penalidades por descumprimento contratual. 

 

11.2.1. A exceção à regra prevista na alínea “a” do subitem 11.2, 

deverá ser devidamente justificada no processo 

administrativo.  

 

11.2.2. O fornecedor não será liberado do compromisso assumido 

ainda que os preços de mercado venham a se tornar 

superiores ao registrado.  

 

11.2.3. O preço registrado poderá ser revisto de ofício pelo 

Órgão Gerenciador em decorrência de eventual 

redução do valor praticado no mercado, ou de fato que 

eleve o custo do item registrado.  

 

11.2.4. A solicitação de revisão de preço(s) deverá ser 

devidamente justificada e acompanhada de 

documentos comprobatórios da sua necessidade, 

originais ou cópias autenticadas, para análise em 

aproximadamente 10 (dez) dias úteis, contados a partir da 

entrega da documentação completa pelo Fornecedor. (...)” 

(destaquei) 

 

Diante do exposto, resta demonstrado que o edital prevê a possibilidade 

de reequilíbrio econômico-financeiro, o qual poderá ser revisto de ofício 

pelo órgão Gerenciador ou à pedido da Contratada, desde que, neste 

caso, seja devidamente comprovado o fato alegado.  

 

Por fim, não há que se falar em ônus para a Contratada que teria que 

suportar o preço ofertado pelo período de 12 meses como alega a 
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Impugnante, até porquê, a presente licitação trata-se de registro de 

preços, no qual deve ser mantida, preferencialmente, a diferença 

percentual de desconto entre o preço ofertado pelo licitante e o preço 

de mercado à época da licitação.  

 

Assim, resta comprovada a improcedência da Impugnação”.  

 

Diante do Parecer exarado pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços da 

Secretaria Municipal de Fazenda, Órgão Demandante, julgo improcedente a impugnação 

neste quesito.  

 

3.2. DO QUESTIONAMENTO QUANTO À CESSÃO DE CILINDROS E QUANTO À 

TUBULAÇÃO: 

 

A Impugnante alega que “o edital e seus anexos não preveem a necessidade de ceder 

cilindros em comodato”. Diante disto, a empresa faz os seguintes questionamentos: 

 

a) “Haverá a necessidade de ceder cilindros em comodato?”; 

b) “Se sim, qual a quantidade para cada endereço?”; 

c) “Outro ponto a ser observado é em relação a tubulação que vai até a cozinha”;  

d) “Haverá a necessidade de readequação da tubulação de gás que vai até a 

cozinha?”. 

 

Realizada consulta junto à Gerência de Planejamento e Registro de Preços da Secretaria 

Municipal de Fazenda, órgão que elaborou o termo de referência, esta exarou o seguinte 

Parecer (doc. constante nos autos):  

 

Quanto a pergunta “a”, o fornecimento na forma licitada não caracteriza 

a cessão de cilindro sob regime de comodato.  

 

Quanto a pergunta “b”, não haverá a cessão de cilindro sob regime de 

comodato, nos termos da resposta da pergunta “a”. 
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Quanto as perguntas “c” e “d”, não haverá necessidade de readequação 

da tubulação de gás que vai até a cozinha. 

 

 
Por fim, é importante destacar que no Anexo I do edital consta a 

seguinte observação nos lotes 03 e 04 do certame: “Será de 

responsabilidade do fornecedor, fornecimento de todo o equipamento e 

instalação necessária ao acoplamento do cilindro de GLP botijão com 

45kg às instalações locais existentes, sendo vedado o uso de 

adaptadores, conforme nossa manifestação acerca do item 3.5. 

 

Diante da resposta exarada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços da 

Secretaria Municipal de Fazenda, Órgão Demandante, entendo que foram prestados os 

devidos esclarecimentos.  

 

3.3. DOS ENDEREÇOS DE ENTREGA: 

 

A Impugnante alega que “o edital e seus anexos informam os endereços de entrega, 

porém, não informa os endereços de cada produto de forma individualizada” e afirma que 

“tal informação é de suma importância para a elaboração da proposta, pois, ao elaborar 

a proposta o licitante deve ter todas as informações necessárias que farão parte da 

composição dos seus custos”. 

 

Realizada consulta junto à Gerência de Planejamento e Registro de Preços da Secretaria 

Municipal de Fazenda, órgão que elaborou o termo de referência, esta exarou o seguinte 

Parecer (doc. constante nos autos):  

 

“ O Município entende que todas as informações necessárias para 

elaboração da proposta pelos licitantes estão disponíveis no edital e 

seus anexos, em especial nos Anexos I -  Especificação e Quantidade 

do Objeto, III -  Modelo de Proposta de Preços Ajustada, VIII - Relação 

dos endereços dos órgãos participantes deste registro e CNPJ’s 

pertencentes à administração indireta, VIII-A - Relação dos endereços 

das escolas e EMEI’s da Rede Municipal de Ensino do Município de 

Belo Horizonte, VIII-B – Relação de endereços das unidades da 
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Secretaria Municipal de Saúde e VIII-C – Relação de endereços das 

unidades da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar – SMASAC. 

 

Ademais, torna-se importante ressaltar que o presente certame se trata 

de um registro de preços, cuja natureza jurídica se distingue das demais 

aquisições justamente pelo fato da Administração ter a prerrogativa de 

empenhar de acordo com a sua demanda. 

 

Cumpre destacar algumas regras dispostas na Minuta da Ata de 

Registro de Preços e na Legislação pertinente: 

 

Minuta da Ata de Registro de Preços - ARP  

 

“CLÁUSULA SEXTA – DO SISTEMA DO REGISTRO DE PREÇOS 

6.1. O Sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas e 

procedimentos previstos na Lei Federal 8.666/93 e no Decreto 

Municipal n° 16.538/16 e demais normas complementares. 

6.2. Uma vez registrados o(s) preço(s), a Administração poderá 

convocar o Fornecedor a fornecer o(s) produto(s) respectivo(s), 

na forma e condições fixadas no edital e na ARP. 

6.3. A existência de preços registrados não obriga a 

administração a contratar, ficando-lhe facultada a realização 

de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada 

preferência ao fornecedor registrado no caso de igualdade de 

condições das propostas. (...)” (destaquei)  

 

Decreto Municipal nº: 16.538/2016: 

 

“Art. 6º - O SRP será adotado preferencialmente nas seguintes 

situações: 

I - quando, pelas características do item, houver necessidade de sua 

aquisição ou contratação com frequência; 

II - quando for mais conveniente à aquisição de bens ou a contratação 

de serviços de forma parcelada; 

III - quando for conveniente para o atendimento da demanda de mais 

de um órgão da administração municipal direta e indireta e entidade 
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vinculada ou controlada pelo Poder Executivo, ou programa de 

Governo; 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir 

previamente a ocasião e o quantitativo a ser demandado pela 

Administração Municipal. 

V - outra hipótese em que seja a melhor escolha para o atendimento 

do interesse público. 

(...) 

Art. 12 - A existência de preços registrados não obriga a 

administração a contratar, ficando-lhe facultada a realização de 

licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada 

preferência ao fornecedor registrado no caso de igualdade de 

condições das propostas”. (destaquei) 

 

Uma simples leitura dos itens supratranscritos demonstra que o Sistema 

de Registro de Preços possui peculiaridades que o diferencia em 

diversos pontos das licitações comuns e, dentre várias características, 

se destacam a possibilidade da Administração não adquirir os produtos 

que tiveram seus preços registrados e a não obrigatoriedade de se 

definir previamente a ocasião e o quantitativo que será demandado ao 

longo da validade da Ata de Registro de Preços. 

 

No caso in situ, optou-se pelo registro de preços para aquisição de gás 

liquefeito de petróleo (GLP) porque não é possível definir previamente 

com exatidão a quantidade e o momento que os produtos serão 

necessários em cada endereço estabelecido no edital.  

 

Desta forma, considerando as regras editalícias e legais, e em especial 

as especificidades relativas ao Registro de Preços, cabe ao licitante, 

após ler e compreender todo o Instrumento Convocatório, decidir se irá 

participar ou não desta licitação, uma vez que não será possível indicar 

exatamente o  quantitativo e o momento de entrega em cada endereço 

previsto no edital. 

 

Assim, resta comprovada a improcedência da Impugnação”.  
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Diante do Parecer exarado pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços da 

Secretaria Municipal de Fazenda, Órgão Demandante, julgo improcedente a impugnação 

neste quesito.  

 

3.4. DA VEDAÇÃO À IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE ESTABELECIDA NO SUBITEM 

9.8.2 DO EDITAL: 

 

A Impugnante cita a vedação de identificação do licitante quando do preenchimento da 

proposta eletrônica disposta no subitem 9.8.2 do edital e faz os seguintes 

questionamentos:  

 

a) “No momento de inserir a proposta no portal www.licitacoes-e.com.br, deverá ser 

inserida a marca do produto?”. 

 

B) “Se a marca coincidir com a razão social da empresa, podemos colocar “marca própria” 

para não haver a identificação do licitante?”. 

 

Em resposta aos questionamentos feitos pela Impugnante, esclareço que a empresa não 

deve informar a marca do produto ofertado no momento de inserir a proposta no portal 

www.licitacoes-e.com.br. Somente deverá ser inserido o valor global do lote, como 

disposto no edital. Veja: 

 

“9.8. Quando do lançamento da proposta eletrônica, por meio do SISTEMA 

ELETRÔNICO, o licitante deverá lançar o valor global do lote em 

moeda corrente nacional, com duas casas decimais.  

 

9.8.1. No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos, 

encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus 

que porventura possam recair sobre o objeto do presente 

pregão.  

9.8.2. É vedada a identificação do licitante quando do preenchimento 

da PROPOSTA ELETRÔNICA, sob pena de desclassificação 

imediata. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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9.9. É vedada a participação de um mesmo procurador como 

representante de licitantes diferentes em um mesmo lote.” 

 

Desta forma, está claro que a empresa não deve informar a marca do produto ofertado 

quando for lançar a proposta eletrônica, até para evitar que ocorra a identificação do 

licitante, o que é totalmente vedado no subitem 9.8.2 do edital.  

 

Por fim, cumpre esclarecer que o licitante deverá informar a marca do produto ofertado 

somente na proposta ajustada, após a disputa de lances, nos termos estabelecidos no 

item 13 do edital.  Veja: 

 

“13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA  

 

13.1. Após a convocação pelo pregoeiro, o arrematante deverá apresentar 

Proposta Ajustada, conforme modelo Anexo III.  

 

13.2. A proposta de preços ajustada deverá conter:  

 

13.2.1. razão social, n.º do CNPJ, endereço, telefone e endereço 

eletrônico do licitante;  

13.2.2. modalidade e número da licitação;  

13.2.3. especificação do objeto licitado, conforme este edital e anexos, 

sendo obrigatório constar a marca;  

13.2.3.1. no caso em que a marca possuir mais de um modelo, o 

licitante deverá informá-lo.  

13.2.4. valor global do lote, discriminando o valor unitário e total dos itens 

que o compõe;  

 (...) 

13.2.5. declaração de validade da proposta de 90 (noventa) dias, contados 

da assinatura; (...)” (destaquei) 

 

Assim, entendo que foram prestados os devidos esclarecimentos.  

 

3.5. DOS TIPOS DE EQUIPAMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS: 
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A Impugnante cita a seguinte observação disposta no edital: “Será de responsabilidade 

do fornecedor, fornecimento de todo o equipamento e instalação necessária ao 

acoplamento do cilindro de GLP botijão com 45kg às instalações locais existentes, sendo 

vedado o uso de adaptadores” e alega: “Desta forma, o equipamento solicitado ficou muito 

subjetivo, solicitamos que seja previsto quais tipos de equipamentos devem ser 

disponibilizados”. Após isto, a empresa questiona: “Quais equipamentos são estes? 

Apenas da central? Rede secundária também, com estanqueidade, ART?”. 

 

Realizada consulta junto à Gerência de Planejamento e Registro de Preços da Secretaria 

Municipal de Fazenda, órgão que elaborou o termo de referência, esta exarou o seguinte 

Parecer (doc. constante nos autos):  

 

“Os equipamentos a que se refere o edital são apenas os mangotes para 

instalação e fixação dos botijões de 45kg. Para resguardar a segurança 

do fornecimento e evitar vazamentos não serão permitidos 

adaptadores”. 

 

Diante da resposta exarada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços da 

Secretaria Municipal de Fazenda, Órgão Demandante, entendo que foram prestados os 

devidos esclarecimentos.  

 

3.6. DA POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE NOVOS ENDEREÇOS DE ENTREGA: 

 

A Impugnante alega que o edital prevê a possibilidade de serem incluídos novos 

endereços de entrega e diante disto, questiona: “Podem ser inclusos endereços fora de 

Belo Horizonte?”. 

 

Realizada consulta junto à Gerência de Planejamento e Registro de Preços da Secretaria 

Municipal de Fazenda, órgão que elaborou o termo de referência, esta exarou o seguinte 

Parecer (doc. constante nos autos):  

 

“Inicialmente cumpre esclarecer que tal dispositivo visa garantir à 

Administração substituir, incluir e/ou suprimir endereços dentro da 

cidade Belo Horizonte, visando a que sejam atendidos todos os 
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equipamentos públicos dos endereços mencionados nos anexos VIII - 

Relação dos endereços dos órgãos participantes deste registro e 

CNPJ’s pertencentes à administração indireta, VIII-A - Relação dos 

endereços das escolas e EMEI’s da Rede Municipal de Ensino do 

Município de Belo Horizonte, anexo VIII-B – Relação de endereços das 

unidades da Secretaria Municipal de Saúde, anexo VIII-C – Relação de 

endereços das unidades da Secretaria Municipal de Segurança 

Alimentar – SMASAC ”. 

 

Diante da resposta exarada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços da 

Secretaria Municipal de Fazenda, Órgão Demandante, entendo que foram prestados os 

devidos esclarecimentos.  

 

4 CONCLUSÃO  

 

Pelos fatos e fundamentos acima expostos, e em conformidade com o Parecer exarado 

pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços da Secretaria Municipal de Fazenda, 

Órgão Demandante, conheço da impugnação apresentada pela Supergasbras Energia 

Ltda., para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o edital impugnado em seus 

exatos termos. 

  

Belo Horizonte, de 22 de dezembro de 2021. 
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